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RESUMO 

Introdução: Hospitais universitários, por seu caráter educacional, são em geral de porte terciário com ampla 

disponibilidade de equipamentos de imagens para diagnóstico e/ou tratamento. O Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Minas Gerais (HC – UFMG) conta com setores de Medicina Nuclear, Radiologia Convencional e 

Intervencionista, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética. A Faculdade de Medicina ainda conta com 

um Centro de Imagem Molecular, equipado com um equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons acoplada à 

Tomografia Computadorizada (PET-CT). Assim que faz uso de equipamentos e radionuclídeos emissores de diferentes 

tipos de radiação e devem ser considerados quanto aos princípios de radioproteção. Métodos: Foi realizado um 

levantamento dos resíduos radioativos gerados pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC 

– UFMG), tipo, origem, organograma de tratamento, encaminhamento e destino. Resultados: Observou-se que o setor 

que mais gera resíduos radioativos é o da Medicina Nuclear, sendo mostrados em tabela os radionuclídeos mais 

utilizados em comparação com os mais relevantes no aspecto gerencial de resíduos, levando em consideração o tempo 

de meia-vida e tipo de emissão. Conclusão: A gerência de resíduos radioativos do Hospital das Clínicas da UFMG é de 

responsabilidade dos setores que os geram até que os mesmos estejam seguros para serem considerados resíduos 

comuns, ou seja, após decaimento. Seguem as diretrizes da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Norma 

CNEN NN 8.01, garantindo segurança na manipulação de resíduos radioativos de meia-vida curta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada No 306 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, os resíduos 

radioativos são classificados no Grupo C, recomendando sua segregação de acordo com a natureza 

física do material, do radionuclídeo presente, e o tempo necessário para atingir o limite de 

eliminação [1]. Este limite é estabelecido pela norma NE 6.05 da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEN), que, ao ser atualizada pela Resolução CNEN 167/2014, é especialmente 

considerada neste trabalho por se tratar de resolução específica para gerência de rejeitos radioativos 

de baixo e médio níveis de radiação [2]. Isto porque, no contexto do uso médico de radionuclídeos 

temos em comum gerarem Rejeitos de Meia Vida Muito Curta (RVMC) [2]. Neste contexto um 

plano de gerenciamento deve seguir os cuidados estipulados para acompanhamento do decaimento 

destes radionuclídeos até o ponto em que possam ser considerados resíduos comuns e serem assim 

encaminhados como tal e, até este momento será da responsabilidade do setor que o produz [1].  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

No presente trabalho foi realizado um levantamento dos setores que utilizam radionuclídeos no 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), na cidade de Belo 

Horizonte, onde foi identificado o setor com maior geração de rejeitos e rotina de controle dos 

mesmos. Os radionuclídeos foram considerados quanto à frequência de uso, características físicas 

de decaimento e gerenciamento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os setores que utilizam radionuclídeos no HC-UFMG, Faculdade de Medicina, são o Centro de 

Imagem Molecular e da Medicina Nuclear. O Centro de Imagem Molecular conta com um 
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equipamento de Tomografia por Emissão de Pósitrons acoplada à Tomografia Computadorizada 

(PET-CT). Por utilizarem radionuclídeos com tempo de meia-vida de minutos não são considerados 

geradores de resíduos radioativos [2]. Sendo assim foi considerado o setor de Medicina Nuclear do 

HC-UFMG como foco do presente estudo sendo apresentada na Tabela 1 a relação dos 

radionuclídeos mais utilizados, tempo de meia – vida física, tipo de emissão e energia de emissão.  

 

Tabela 1: Radionuclídeos mais utilizados no setor de Medicina Nuclear do Hospital das 

Clínicas da UFMG (HC-UFMG) 

 Radionuclídeos mais utilizados no setor de Medicina Nuclear  

Radionuclídeos Meia – Vida  Tipo de Emissão Energia 

Tecnécio – 99m 6,02 hs Gama  140 keV 

Iodo – 131  8,02 dias Gama  364 keV 

Gálio – 67  78 horas Gama  

93 (40%), 184 

(24%), 296 keV 

(22%) e 14% em 

outras energias 

Tálio – 201  73 hs 
Raios X 

Gama  

69 a 83 keV 

166 e 135 keV 

 

Na Tabela 1 observa-se que o Iodo – 131 tem uma meia-vida física superior aos demais 

radionuclídeos utilizados no HC-UFMG, sendo, portanto observado no controle de sua 

disponibilização como resíduo comum. Por outro lado, foi observado na rotina do setor a 

preocupação com rejeitos de Tecnécio – 99m por seu uso constante, o que aumenta sua presença em 

peso, aumentando portanto sua atividade. Acompanhando as atividades de gerenciamento de 

resíduos do setor foram observados alguns processos adotados para adequação às normas e 

resoluções tanto da CNEN como ANVISA. Por exemplo, os materiais são segregados separando 

Tecnécio – 99m isoladamente e conjuntamente os demais (em sacos plásticos separados e 

etiquetados) em caixas Descarpack etiquetadas atrás de biombo de chumbo em sala de rejeito. O 

gerenciamento dos rejeitos se dá em consideração ao peso total dos radionuclídeos utilizados, em 
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quilos, ou seja, considerando-os sólidos, em função de uso de um mesmo frasco em vários 

procedimentos médicos. Isso simplifica o gerenciamento conjunto com recipientes, seringas, luvas e 

demais sólidos eventualmente contaminados. As identificações dos materiais como radioativos são 

retirados após decaimento para encaminhamento para descarte comum. O tempo em dias de 

liberação dos rejeitos acondicionados é acompanhado em tabela que relaciona taxa de exposição, 

atividade e peso.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

O setor de Medicina Nuclear do HC-UFMG possui um plano de gerenciamento de resíduos 

radioativos em conformidade com as regulamentações da ANVISA e CNEN, em consideração ao 

manuseio de rejeitos de RVMC, adaptando-as para uma rotina otimizada e segura. 
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